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Protokoll 07/2007
fört vid styrelsens möte hemma
hos Anne Catherine Rosén i Hagsätra
tisdagen den 11 september 2007
Närvarande:
Janne Hallerstedt (JHa), ordförande
Jöran Pettersson (JPe)
Janne Lönnmark (JLö)
Åke Hansson (ÅHa)
Anne Catherine Rosén (ACR)
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§ 83

Mötets öppnande
Ordförande alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 84 Dagordning
Kvällens dagordning godkändes.
§ 85

Protokolljustering
Styrelseprotokoll nr 06/07 godkändes och lades till handlingarna.

§ 86 Skrivelser:
Inbjudan har kommit från Riksidrottsmuseet till en idrottshistorisk konferens den 27
oktober 2007. Beslöts att inte delta.
Enkät från Stockholms IF betr utbildningar för barn o ungdomsledare.
Besvarar enkäten och skickar till Stockholms IF.
Projektgrupp ideella ledare – En förfrågan har gått ut till distriktets klubbar om två
kandidater till denna grupp. Ordföranden kontaktar några föreslagna namn.
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§ 87 Ekonomi
Kassören överlämnade en balans- och resultatrapport . Vi följer i stort sett fortfarande
budgeten och har inga speciella avvikelser. Beslöts att flytta över 50.000.- från
postgiro till bank för bättre ränta.
§ 88 Bilsportmässan
En förfrågan har gått ut till våra klubbar i distriktet om att få exklusiv möjlighet att
delta på Stockholmsmässan 23-25 november 2007. Där vi tillsammans ska man
bemanna en informationsdisk för att i första hand knyta upp nya utövare och
funktionärer till bilsporten. SBF kommer att stå för kostnaderna av denna monter.
§ 89 Möte med förbundsstyrelsen
Den 29 augusti träffades Stockholms BFs styrelse och Förbundsstyrelsen vid en
gemensam middag för diskussion ang verksamheten.
§ 90 Ungdom i styrelsen
Sekreteraren tog upp ämnet med representant av ungdom i styrelsen. Beslöts att inför
nästa verksamhetsår försöka hitta lämplig kandidat.
§ 91 Aktiviteter under hösten
Lördagen den 17 november planeras kursdag med klubbarna innehållande LABC
forts, SISU Föreningsjuridik och Miljö. Eftersöker var vi kan vara innan inbjudan
skickas ut.
Prisutdelning för Rally och Folkrace lördagen den 1 december.
.
§ 92 Planering av prova på dag –våren 2008
Beträffande den planerade prova på dagen i maj kommer JHa att kontakta ordföranden
i Haninge MK. Planeringen tas upp igen vid nästa möte med SGAna.
§ 93 Rapport från Barkarby – Lazzat MK
Rapporterades att JHa och ACR varit på studiebesök på Lazzat MKs tävling på
Barkarby söndagen den 26 augusti. JPe kontaktar klubben och ber att få in ev
ändringar av reglementet till nästa säsong.
§ 94 Arbetsplanen 2007
Bordlades till nästa möte.
§ 95 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum tisdagen den 9 oktober 2007. Plats meddelas
senare.
§ 96 Mötets avslutande
Ordförande tackade för kvällens som vanligt trevliga möte och avslutade det hela.
Vid protokollet

Justeras:

Anne Catherine Rosén
Sekreterare

Janne Hallerstedt
Ordförande

